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„Ô az Isten Fia!”
Teveszőr a ruhája, csupán vadméz és sáska
az eledele. János a neve, a pap Zakariás és Erzsébet fia. A pusztában élt, valószínűleg még
egészen fiatalon csatlakozhatott a remeteközösségben élő, világától elvonult esszénusok
csoportjához, majd felismerve egy isteni sugallatot, a közelgő Messiást hirdette, és megtérésre, bűnbánatra hívta a városok lakóit. És
a nép, mint annak idején Jónás szavára Ninive
lakosai, megértették a prófétai üzenetet: „kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán vizében és megvallották bűneiket.” Olyan
jelentős személyiség lett ez az egyszerű ember, hogy mind a négy evangélista fontosnak
érzi, hogy beszéljenek róla, és megörökítsék
Jézus és a Keresztelő találkozásait.
A legrégebbi evangéliumban, Márknál János fellépésével kezdődik a szent olvasmány.
A pusztában élő remete, János előre hirdeti a
közelgő Messiás érkezését. Lukács evangélista a próféta és a megváltó születésének körülményeit párhuzamba állítja, és egyértelműsíti
a kortársai és a mai olvasó számára, hogy nem
János, hanem Jézus a megígért Emmánuel.
Sőt a mindennek alaposan utánajáró szerző,
Lukács azt is kideríti, hogy János és Jézus rokonok voltak, és Mária, amikor áldott állapotban felkereste Erzsébetet, az idős kismama
méhében felujjongott a magzat, ugyanis János már az anyaméhben megérezte az Üdvözítő közelségét. Jézus, nyilvános működésének
kezdetén felkeresi a Jordán mentén Jánost, és
ő is bemerítkezik, János pedig felismeri Jézusban a Megváltót. Amikor Heródes börtönbe
veti, János bizonyságot kér Jézustól, majd rábízza tanítványait. Halálhíre megrendíti Jézust,
hosszan imádkozik érte, a farizeusokat pedig
többször szembesíti János tanításával.
Keresztelő János rendkívüli ember lehetett.

Olyan, aki képes volt arra, hogy hangot adjon
az emberek elhallgattatott lelkiismeretének,
és kimondja a lelkeket gúzsba kötő bűntől
való szabadulás vágyát. Aki annak ellenére,
hogy kortársait „Viperák fajzatainak” nevezte,
azok jöttek, és alámerültek a Jordánban, mert
megértették János szavát. Olyan nagyhatású
próféta volt, hogy sokan kezdetben, Jézusban
is Jánost látták, és a húsvéti események után
évekkel, az apostolok még mindig találkoztak
olyan közösségekkel, akikhez nem jutott el Jézus megváltói művének híre, és akik még János követőinek mondták magukat.
Bármilyen nagy egyéniség is volt azonban a
Keresztelő, bármilyen nagy tömegek vették is
körül, amikor megjelent mellette Jézus, ő félreállt, és rámutatott: „Ő az Isten Báránya!”
Felismerte, hogy prófétai küldetése beteljesedett, az ő életműve is része az ószövetségi
jövendölésnek, hiszen ahogy Jézus többször
kijelentette. János az új Illés, akinek a Megváltó érkezése előtt újra el kellett jönnie.
János élete minta előttünk: a bűnbánat, az
egyenesség és bátorság, a keresztény állhatatosság mintája. Ha példát veszünk róla, a mi
beszédünk, cselekedetünk és egész életünk –
ahogy Keresztelő Szent Jánosé is – Krisztusra
mutat.
Géczy Árpád

Mit kívánok a jövôre
Sok gondolat, terv, öröm,
vágy és bizony aggodalom, félelem is megjelenik bennem, amikor kutatom, szemlélem a jövőt, az
előttem álló idő kihívásait, családapaként, családfenntartóként, négy gyermek édesapjaként,
házastársam férjeként. Ebben a távlatban az
aggodalom sokszor felerősödik, majd elcsitul,
és megbújva bár, de mindig jelen marad. Ehhez
párosul a bizonytalanság érzése, amely kellően
elnehezíti az aggodalom batyuját. Mert a jövő
távlatában az emberi gondolatok és tervek sokszor szertefoszlanak, örömök bánattá változnak, vágyak tévútra tévednek. Ezzel szemben
szívemben ott van a bizonyosság, hogy valamiképpen minden a javamra válik, ha megtalálom az egyedüli kapaszkodó pontot, amely
a jelen pillanatában megtart és reményt tud
adni. A pontot, amelyen keresztül feltárul maga
az egész egysége, és végül minden részlet értelmet kap. Ez a pont, nem más, mint a szívemben élő Isten iránti szeretet. Így mindig letisztul
előttem, hogy akár milyen nagy tervem is lenne, szép és határozott elképzelésem a jövőre
nézve, a legtöbb, mit kívánhatok magunknak,
gyermekeimnek az egyedül a jelen pillanat általa szívemben feltárulkozó élő Isten szeretete.
Ez a szeretet képes a szívemre rakodó gondokat, jövendő aggodalom terheit elhordozni, és
megadja a bizonyosságot, a reményt, hogy bármi is jöjjön, bármit is hozzon a jövő, minden a
javamat, javunkat fogja szolgálni. Ez a személyes szeretetkapcsolat tud reményt, hitet, bizalmat, örömet, békét, türelmet, kedvességet,
hűséget és önmegtartóztatást érlelni bennem,
amelyek mind nélkülözhetetlenek, hogy szembe tudjak nézni a jövővel. Ezt a támaszpontot
csak akkor tudom megtapasztalni, ha eljutok a
teljes ráhagyatkozásra, és az önátadásra, amikor felismerem, hogy életem legnagyobb ajándéka, ha az Ő akarata teljesül, bennem, családtagjaim és a körülöttem élők életében.
A jövőre nézve kívánom mindannyiunknak,
hogy a szívünkben élő Isten iránti szeretet, és a
Neki való teljes önátadás adja meg a bizonyos-
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ságot, hogy bármit is rejteget a jövő, az Isten
szeretőknek minden a javára válik.
Gondolatomat Boldog Károly testvér önátadás imádságával zárom, kívánva, hogy az
önátadás mindennapi gyakorlata legyen Isten
szeretetébe kapaszkodó horgony, hogy az idő
felszínes sodrása, el ne térítsen attól, aki minden pillanatomban ott áll, megtart, éltet és javamra alakítja körülményeimet, és mindazokét,
akiket Isten rám bízott, akikért felelős vagyok,
akiket a szívemben hordozok.
dr. Gakovic Dániel

Az önátadás imája
Az önátadás imádságát különösen Hagyó Jóska atya iránti szeretetből égi születésnapjának
ötödik évfordulója alkalmából ajánlom mindannyiunknak napi imádságul. – G.D.
Atyám,
Átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem, megköszönöm,
mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak akaratod bennem
és minden teremtményedben beteljesüljön.
Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert szeretlek,
és mert szeretetem igényli, hogy egészen
Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe
helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám.

Boldog Károly testvér

Eucharisztikus csodák 1.
Feljegyzések szerint 1263-ban egy Rómába
tartó cseh pap utazott át a városon. A prágai
Péterként emlegetett papot, miközben szentmisét mutatott be, kétségek gyötörték afelől,
hogy az ostya valóban Krisztus testévé változik-e. Az átváltoztatás pillanatában a prágai
pap megdöbbenve vette észre, hogy az átváltoztatott és megtört ostyából vércseppek
hullottak a korporáléra, az oltárra, sőt még
a márványpadló néhány köve is véres lett. A
bolsenai hívek a bevérzett oltárkendőt körmenetben vitték IV. Orbán pápához, aki éppen a közeli Orvietoban tartózkodott. A pápa,
miután 1264. augusztus 11-én meggyőződött

a történtek hitelességéről, szeptember 8-ai
dátummal bullát adott ki, amellyel elrendelte Corpus Domini, Úrnapja ünnepét. A Pápa
ugyanakkor megbízta Aquinói Szent Tamást,
hogy az ünnep számára saját liturgikus szövegeket szerkesszen. Így írta meg az Angyali
Mester a csodálatos Lauda Sion kezdetű szekvenciáját. Babits Mihály és Sík Sándor fordításában a fennkölt vers első szakasza így hangzik: „Dicsérd, Sion, Megváltódat, vezéredet,
pártfogódat áldja hangos éneked. Nagy titokról szól az ének, élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.”

Gondolatok az Eucharisztiáról
Boldog Bicchieri Emíliának (+1314) egyszer
megjelent Krisztus látomásban, és e szavakat
mondta: „Szeretett jegyesem, mennyire örülök, hogy a szentség színeiben veled lehetek
és egyesülhetek veled. Hát nem azért készítettem a szentségben ezt az áldozati lakomát,
hogy te az Én Testemmel és Véremmel megerősíthesd és táplálhasd magadat? Ezért kö-

zeledj csak minden félelem nélkül! Ne annyira
saját kicsinységedre figyelj, hanem sokkal inkább arra a végtelen irgalomra, mellyel Én ezt
a szentséget az emberiség üdvösségére alapítottam. Tudd meg, hogy nekem azok, akik engem szeretetüktől hajtva magukhoz vesznek,
összehasonlíthatatlanul kedvesebbek, mint
akik félelemből távol tartják magukat Tőlem!”

Instant katekézis
Háromkirályok, napkeleti bölcsek, Gáspár,
Menyhért, Boldizsár: Jézus gyermekségtörténetében szereplő személyek, akik a betlehemi csillagot követve Keletről érkeztek Jeruzsálembe, hogy hódoljanak a zsidók született
királya előtt (Mt 2,1-16). Eldöntetlen, hogy
perzsa papok voltak-e, vagy babilóniai csillagászok (görög-latin kifejezéssel káldeusok,
mágusok). Hazájuk lehetett Arábia, Mezopotámia, Babilónia vagy Perzsia. Abból kiindulva, hogy a magukkal hozott ajándékok
Arábia termékei, föltehető, hogy oda valók
voltak. A háromkirályok számát Máté nem
említi, de a 3 ajándékból (arany [a gazdagság
jelképe], tömjén [az imádáság jelképe], mir
ha [az áldozat jelképe]) a 3. század óta arra

következtettek, hogy hárman voltak. Legendájuk szerint a háromkirályokat Tamás apostol megkeresztelte, és püspökké szentelte.
Eredményes apostolkodás után néhány nap
különbséggel lettek vértanúk, közös sírba
temették őket. Ünnepük a liturgiában: vízkereszt (jan. 6.). Attribútumaik: korona, ajándékok, ládikó, kancsó, aranytárgyak. A háromkirályok az utasok, favágók és kártyagyárosok
védőszentje; a hirtelen halál, nyavalyatörés
ellen hívták segítségül őket. A víz mellett
a háromkirályok napján szentelték régen a
tömjént is. E kettős szentelésből fejlődött ki
(épp a háromkirályok nevében) az emberi
hajlékok megszentelése és megfüstölése is
vízkereszt nyolcadában (házszentelés).
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Verskápolna 31. – Mégis
Ez az igazi ökumené, ami példát mutathat a
január végi ökumenikus imahétnek. Nézem a
zsidóságából katolikus hitre megtért Sándor
György műsorát, aki az egyik leghíresebb református tanár, Gyökössy Endre könyvét idézi, amely könyvet a katolikus Szent Gellért
Könyvkiadó adta ki. Címe: Mégis öröm. Alcíme: Hogyan és minek örüljünk, amikor nincs
minek örülnünk. Részlet a könyv ismertetőjéből: „Sokan megkérdezték már tőlem, főleg
fiatalok: Bandi bácsi, mondja meg, mi az én
életem értelme? És mi az élet értelme úgy általában?
Nem tudom másként megfogalmazni: AZ
ÉLET ÉRTELME AZ ÉLET, az elpazarolt, az elégetett, a mások örömére leélt élet.
Ez az élet értelme legalább is az én számomra. Nem tudom, a te számodra ez-e? Tapasztald
meg a másokért odaszentelt, elégetett élet örömét, amely egyszerűen lendületet, örömöt ad
neked, nekem, bármelyikünknek, aki felfedezi
ennek az örömnek az ízét! Hogy szabad szétszórnod az életedet, mint a magvetőnek a magot. Ez az öröm – a MÉGIS-öröm…”
És Sándor György szavalni kezdi a MÉGIS
magyar verseket:

Vörösmaty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
És mégis - mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.
József Attila: Hazám
S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
ÉS legvégül
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.
MÉGIS Boldog Új Évet kívánok:
Kerkovits Gábor
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Ökumenikus imahét 2020 január 19 – 27.
Az imafüzet köszöntője:
A 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a
máltai keresztények készítették. Málta a Földközi-tenger szigetállama, amelyet minden oldalról hatalmas víz vesz körül, így a hajóközlekedés egyik központja a Földközi-tengeren.
Az anyaszigethez tartozik a közeli Gozo szigete, amelynek területe 67 négyzetkilométer.
Málta és Gozo keresztényei minden év február
10-én együtt ünneplik a hajótörött Pál apostol
szigetre érkezését, a 2020-as imahéten pedig
a világ krisztuskövetői a máltai keresztényekkel együtt olvassák ennek a hajótörésnek a
történetét.
Pál és útitársai a hajó személyzetével együtt
Rómába tartottak a viharos tengeren. Az apostol még ebben a kritikus helyzetben is missziós lehetőséget látott. A megpróbáltatásban
nem esett pánikba, nem csüggedt el, hanem
tudta: Isten kezében van. Ott is Istenhez tartozik. Istennek szolgál. Istenben bízik. Meg volt
győződve róla, hogy Istennek mindennel, ami
történik, távlati tervei vannak. Nem is titkolta
ezt az apostol a sorstárai előtt, akik végül osztoznak Pállal a kenyéren is, a reménykedésben is. A máltai keresztény testvérek az isteni

gondviselést hangsúlyozzák, amikor évente
felidézik Szent Pál hajótörésének történetét.
A Máltára akkor érkezettek hajótöröttek
voltak. A Pált és hajótörött társait befogadó –
akkor pogány – máltaiak ismerték a szeszélyes
tengeréletet kockáztató viharait. Tisztában
voltak az akkori hajóépítés fogyatékosságaival
is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben
van egy hajó a viharban a sziget közelében.
Megértjük a máltai keresztények helyzetét. Amióta Málta szigete lakott, mindenféle,
a tengerrel kapcsolatos jelenségnek részesei,
átélői voltak.
Ezen az imahéten fontos lenne tehát, hogy
minden igehirdető gondoljon az imahét központi üzenetére és ez legyen iránymutatás
embertársainkkal való kapcsolatunkban „...
nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2).
Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt
jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és
tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből,
reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből,
amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

Dr. Veres András
megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke

Steinbach József
református püspök,
a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának

Pázmány Péter imádsága az keresztények egységéért
Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál,
hogy amint te egy vagy,
és egy a tetőled rendelt keresztség,
úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked:
adj szívünkbe Szent Lelket,
hogy mindnyájan egyet értsünk,
egyet valljunk és a te akaratodban való
egységet szorgalmatosan megtartsuk.
Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk
az egy pásztornak gondviselése alatt,

és téged minden visszavonás, gyűlölség
és egymás rágalmazása
nélkül dicsérjünk.
Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat,
vedd el a homályt szívükről,
nyisd meg a siketek fülét,
világosítsd meg a vakok szemeit,
és a te igaz hitedre tanítsd meg a tévelygőket.
A te szerelmes szent Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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Naptár

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik. A Gizella Otthon kápolnájában páros héten vasárnap este 19 órakor
van szentmise, a páratlan vasárnapokon
igeliturgia.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus
hétfőnként fél 8-kor tartja próbáit. Szeretettel várjuk az énekelni szeretőket.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, péntek:
16.00 – 17.30.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is lehet fizetni. A Biai Római Katolikus
Egyházközség számlaszáma: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– Tavasszal bérmálás lesz Bián, várjuk a jelentkezőket.
– Szentségimádás iskolája: a következő alkalmak: január 22., február 5., 18 órakor a Téli
kápolnában.
– Január 24-én a szentmise után képviselő-testületi gyűlés lesz a plébánián.

Bibliai rejtvény
Társak
Összetartozó szentírási személyeket kell
összekapcsolni a rejtvényünkben. Ők barátok
voltak vagy társak a küldetésükben. Kinek ki
a párja?
Illés		
Jonatán
Mózes		
Barnabás
Dávid		
Elizeus
Ezdrás		
János
Péter		
Áron
Pál		 Nehémiás
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le február 1-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
angyalok, Augusztus, Betlehem, Emmánuel, istálló. jászol, pásztorok

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház
kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív
Alapítvány száma: 18688973-1-13

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Évközi idő 2 – 5. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jan. 19.

Iz 49,3.5-6

1Kor 1,1-3

Jn 1,29-34

Jan. 26.

Iz 8,23b-9,3

1Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Febr. 2.

Szof 2,3;3,12-13

1Kor 1,26-31

Mt 5,1-12a

Febr. 9.

Iz 58,7-10

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete • E-mail: biaiforras@gmail.com
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter • www.biaikatolikus.hu
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt. • Következő lapzárta: 2020. február 2.
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